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MØDEDELTAGERE  
Formand: Lise Lotte Due   

Næstformand: Benny Andersen  
Rigmor Nielsen (afbud) 

Vicki Hansen 
Vibeke Davids Hansen  

 

Lissi Gyldendahl 

Christian Heiberg 
Søren Holmgaard 

Arne Christensen 
Lise-Lotte Tøttrup (referent) 

 

Referat 
 1. Orientering fra kommunen 

Malene orienterede om Forebyggende hjemmebesøg 
En sag der er på Social- og Sundhedsudvalget d. 5. februar 2018. 

 

Pr 1. januar 2016 blev lovgivningen vedrørende Forebyggende 
hjemmebesøg ændret. Intentionen med den nye lovgivning er at 

kommunerne i højere grad skal fokuserer på sårbare ældre. 
Målgruppen for forebyggende hjemmebesøg er udvidet til at 

omfatte borgere fra +65 år. 

Status for tidlig opsporing i 2016 viste, at kun ganske få borgere i 
den nye målgruppe blev tilbudt besøg, der ikke lykkedes optimalt. 

Det er vanskeligt at ”finde” borgere der i forvejen ikke er i 
”systemet”. 

 
Det er ligeledes vanskeligt at nå målgruppen af sårbare ældre i 

aldersgruppen 65-75 år. 

 
Sundhedsafdelingen arbejder med at udvikle et nyt koncept for 

screening og opsporing af sårbare ældre. 
Der arbejdes blandt andet på at sende screeningsspørgsmål 

gennem e-boks. 

Ældrerådet mener ikke, at e-boks er rette vej til at nå de sårbare 
ældre. 

Ældrerådet kom med forslag til, at man evt. kunne spørge 
præster, læger eller viceværter i større bebyggelser. Dette kan 

dog være vanskeligt grundet tavshedspligt.  

Annonce i avisen kunne også være en mulighed. 
 

Sundhedsområdet vil i foråret 2018 afprøve 1-2 kollektive 
arrangementer for de 75-årige og +80-årige borgere og deres 

ægtefælle/samlever. 
På baggrund af disse kollektive arrangementer vil 

sundhedsområdet involvere Ældrerådet i den videre udvikling. 

 
 

Ældrerådet 
Torsdag den 01.02.2018 kl. 09:15 – 12:30  

Mødelokale F5 (2. sal gennem kantinen), Rådhuset, Torvet 2,  

3600 Frederikssund 
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Ældrerådet mente, at der skal defineres målgrupper til de enkelte 

møder, og at deltagelsen begrænses til mindre grupper. Det kan 

skabe tillid, når der ikke er så mange til stede. 
Grupperne skal også forsøges at være homogene. 

Det er efterfølgende vigtigt at evaluere, og se på hvilke værdier 
det skaber for borgeren. 

Der bør tænkes på transport til møderne, ofte har sårbare 

borgere ikke overskud til at komme ud. 
 

Christian syntes ikke der oplyses nok om, hvordan kommunen 
kan bistå ved meget syg ægtefælle. 

Malene mener, at kommunen har en meget vigtig opgave i at 

kommunikere ud til borgeren, hvor man kan henvende sig for at 
få råd og vejledning.  

 
Lissi foreslog om ikke det var en god idé, at man i Ældrerådets 

folder, oplyser om hvad ældre skal gøre i forskellige situationer. 
Det kan være vanskeligt for borgere, der aldrig har haft kontakt 

til det offentlige, at vide hvor man kan henvende sig og at tage 

den fornødne kontakt. 
Hertil sagde Malene, at det er godt for borgeren at vide, at 

Visitationen er en vigtig indgang til kommunen.  
”At tage nogen i hånden” og følge på vej er for mange borgere 

også en stor hjælp. 

 
Malene pointerede at de kollektive arrangementer fortsat er i 

planlægningsfasen. 
 

Der var efterfølgende en dialog omkring udfordringen i at spore 
de særligt sårbare ældre. 

 

Christian spurgte ind til budgetterne på Ældre- og Socialområdet. 

Malene svarede, at Byrådet i december 2017 har besluttet 
hvordan der sikres balance i det kommunale budget som følge af 

manglende indtægter fra Vinge. Anlæg og puljer herunder 
kompetenceudvikling for medarbejdere, er områder Byrådet har 

prioriteret der skal spares på i 2018. Der er allokeret midler til 

udvikling af sygeplejekompetencer, og der er afsat en del midler 
til øvrig kompetenceudvikling. 

 
Der var en dialog omkring sygeplejeklinikker, herunder 

sygeplejeklinikken i Slangerup, hvor standarden ikke er optimal. 
Ældrerådet har afgivet høringssvar til Velfærdsudvalgets møde d. 

6. februar, hvor sygeplejeklinikkerne er nævnt under punkt 9 

”Opfølgning på kommissoriet for effektiviseringstiltag i 
Døgnplejen”.  

 
Arne spurgte ind til Attendo og de udfordringer der har været i 

andre kommuner. 

Malene svarede, at de udfordringer der har været drejer sig om 
sager i døgnplejen. Der har ikke i forhold til Attendos plejecenter 

været udfordringer.  
 

 

 2. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 02.01.2018  

Dagsorden blev godkendt 

Referat blev godkendt med en tilføjelse til pkt. 9: ”Arne mente, at 
niveauet i Ældrerådet skal højnes mere”.  
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 3. Orientering fra formand  

v/ Lise Lotte Due 

Der var kommet endnu en henvendelse fra en 9. kl. denne gang 
fra Jægerspris. 

Lise Lotte havde bedt Rigmor og Vibeke om at svare på 
eventuelle spørgsmål. Ifølge Vibeke havde de endnu ikke hørt 

noget. 

  
Lise Lotte og Benny havde været til Nordgruppemøde. Lise Lotte 

sagde at næste møde, hvilket er i maj, skal afholdes af 
Frederikssund Ældreråd. 

Lise Lotte havde i den forbindelse kontaktet Attendo, for at høre 

om muligheden for, at en repræsentant derfra, kunne komme og 
holde et oplæg omkring friplejeboliger. Desværre var Attendo 

forhindret i at møde op, så Lise Lotte spurgte Ældrerådet om 
gode idéer til oplægsholdere. 

Lissi foreslog at der kunne holdes oplæg om ”Organisering af 
rehabilitering”.  

Kristian foreslog et oplæg omkring ”Nedlæggelse af busruter i 

regionen”. 
 

Alternativt kunne Nordgruppemødet afholdes af Helsingør 
Kommunes Ældreråd, hvorfra Lise Lotte afventede svar. 

 

Der blev spurgt ind til hvad Nordgruppen er. Nordgruppen er en 
gruppe bestående af formand og næstformand fra ældreråd i 

kommuner under det tidligere Frederiksborg Amt.  
Møderne afholdes på Amtsgården i Hillerød, hvor Ældrerådene fra 

de enkelte kommuner på skift forestår møderne og afholder 
udgifterne. 

 

 

 4. Økonomi 

Udsættes til næste møde. 
 

 

 5. Sager til høring 

Velfærdsudvalget. Bilag vedlagt. 

Social- og Sundhedsudvalget. Bilag vedlagt. 

 

Teknisk udvalg. Administrationen har d. 6. februar modtaget 

høringssvar til udvalgets møde d. 7. februar. Høringssvaret er 
videreformidlet. Bilag vedlagt 

 

 6. Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden 

sidst 

Kristian havde været til møde med pendlerforeningen, omkring 

lukning af S-banen mellem Frederikssund og Valby. 
 

Lukningen vil foregå i tidsrummet kl. 20:00 – 04:30 i påsken, 
pinsen, helligdage, sommerperioden samt uge 42. 

Der vil i lukkeperioderne blive indsat S-busser i stedet. 

 
Der var på mødet blevet rejst spørgsmål omkring, hvordan 

kørestolsbrugere havde mulighed for at blive transporteret. Hertil 
var der svaret, at kørestolsbrugere kan bestille handicapkørsel, 

udfordringen var dog, at det skal gøres 12 timer i forvejen. 

Der kan ikke tages cykler med i S-busser. 
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 7. Orientering fra fagudvalg 

Opvækstudvalget v/Vibeke. Ikke nogen bemærkninger. 

Uddannelsesudvalget v/Vibeke. Ikke nogen bemærkninger. 
Kultur- og Fritidsudvalget /Vibeke. Ikke nogen bemærkninger. 

 
Plan- og Miljøudvalget v/Arne.  

Arne var ved at orientere sig om opførelsen af boliger i 

kommunen.  
Der var en dialog omkring fordelingen af ældreboliger i 

kommunen. Der er ”overvægt” af boliger i Frederikssund i forhold 
til øvrige områder i kommunen.  

 

Teknisk Udvalg v/Christian og Søren.  
Orientering fra Christian omkring busser og nedlæggelse af ruter. 

Søren orienterede, at broen i havnen ikke skiftes på nuværende 
tidspunkt. 

Der var en dialog omkring havnebadet. 
 

Vækstudvalget v/Arne. Ikke nogen bemærkninger. 

  

8. Forretningsordenen 

Orientering fra Lissi om, at der havde været møde i den nedsatte 

gruppe. 

Forretningsorden var næsten færdigtilrettet, og der afholdes 

endnu et møde for at få det sidste på plads.  

 

9. Næste møde 

Næste ordinære møde i Ældrerådet afholdes kl. 9:15  

torsdag d. 1. marts, Torvet 2, Rådhuset, mødelokale F2. 

 

Dialogmøde med Velfærdsudvalget d. 8. maj 2018, kl. 8:15 på 
Omsorgscenteret Pedershave. 

Forslag til dagsordenspunkter fremsættes på ældrerådets møde i 
april. 

 

Administrationen har planlagt informationsmøde for kommende 
seniorer d. 15. maj på Elværket.  

Administrationen vil gerne invitere et medlem fra ældrerådet til, 
at komme med et oplæg på ca. 15 min.  

På Ældrerådsmødet d. 3. maj vil der deltage en konsulent fra 

administrationen og fortælle nærmere om informationsmødet. 

 

 

 10.  Eventuelt 

Vibeke havde fået en opringning fra borger der går til 

pensionistsvømning. Pensionistsvømning er en gruppe på ca. 100 
borgere. 

 

Borgeren fortalte, at fra 1. jan. skulle alle dagtider i svømmehallen 
bruges til skole og undervisning. Pensionistsvømning er tildelt tid kl. 7-9 

om morgenen, hvilket er meget utilfredsstillende, særligt i forhold til 
transport fra Skibby og omegn. 

 

Vibeke havde derfor skrevet til formand for Fritids- og Kulturudvalget 
Jesper Vittenborg. 

 



 

5/5 

Ifølge Søren kunne idrætskonsulent Jonas Hviid kontaktes hvis ikke 

Vibeke får svar fra Jesper. 

Arne spurgte ind til, om det var i orden at man som medlem i 
ældrerådet skrev direkte til politikerne uden forudgående aftale med 

øvrige medlemmer ældrerådet. 
Der var en dialog om hvordan ældrerådet henvender sig til politikerne. 

 

Dialog omkring huslejeharmonisering på plejecentrene. 
 

Hjemmesiden var under tilretning og Benny kigger nærmere på den.  
Der var lagt billeder op og der var rettet en del. 

Ældrerådet blev opfordret af Vibeke til at komme med gode råd til 

opbygning af hjemmesiden. 
 

Vicki spurgte ind til Ældrerådets nyhedsbrev, og hvor langt det kom ud? 
Vibeke fortalte hvem det bliver sendt til blandt andet brugerstyrede 

centre og plejecentre. Lise-Lotte T. ville sikre at nyhedsbrevet også 
lægges på kommunens hjemmeside under Ældrerådet. 

 

Ældrerådet ønskede, at der annonceres i avisen når der har været 
afholdt møder. Muligheden var undersøgt af administrationen og 

annoncen i lokalavisen ”Information fra kommunen” indeholder ikke 
sådanne oplysninger. Det er ”kun” hvis ældrerådet afholder møder hvor 

borgere inviteres. 

 
Arne spurgte om muligheden for at vises rundt på Rådhuset i 

Frederikssund, hvilket undersøges af administrationen. 
 

Lissi spurgte om der kunne udleveres dagsordener og bilag på papir, 
hvis man henvender sig til administrationen? muligheden var undersøgt 

og der kan ikke udleveres materiale. 

Det er dog muligt, hvis man kan tilgå sin mail som webmail, at logge på 
computer i borgercenteret og udskrive derfra. 

 
Der udbetales kørepenge til møder ved aflevering af køreseddel til 

Rigmor.  

 
 

 
 

 

 
 

 


